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1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (I.)

Origen de la iniciativa: 2008 
- adopció paquet de mesures de la UE sobre canvi climàtic i energia
- la Comissió Europea presenta la iniciativa del Pacte d’Alcaldes amb la finalitat de recolzar

l'esforç de les autoritats locals en l'aplicació de les polítiques d'energia sostenible. 

Els governs locals exerceixen un paper decisiu a l'hora d'atenuar els efectes del canvi 
climàtic, encara més si considerem que el 80 % del consum energètic i de les emissions 
de CO2 està associat amb l'activitat urbana.

Especificitat de la iniciativa

Donades les seves característiques específiques (és l'única iniciativa d'aquest tipus que 
mobilitza a actors regionals i locals entorn del compliment dels objectius de l’UE), les 
institucions europees defineixen el Pacte d’Alcaldes com a un model excepcional de
governança multinivell.

Cerimònia formal de Signatura del Pacte en el PE: 2009 



1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (II.)

Per a cristal·litzar el compromís polític en mesures i projectes concrets, els signants del Pacte han
d'elaborar:

1. Un Inventari d’ Emissions de Referència 
És un càlcul de la quantitat de CO2 emesa com a resultat del consum d'energia al territori del signant del 

Pacte que es pren com a referència durant un any). Permet identificar les principals fonts d'emissions 
de CO2 i el seu respectiu potencial de reducció.

2. Un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible - (PAES) 
És el document clau en el qual el signant explica com pretén complir el seu objectiu de reducció de CO2 

abans de l'any 2020. Defineix activitats i mesures establertes per complir els objectius, els terminis i 
les responsabilitats assignades (el format no és obligatori, sempre que s'ajusti als principis establerts 
en la guia del PAES del Pacte i que resumeixi les accions fonamentals que es preveuen dur a terme).

Eines de suport: 
• “Models d'Excel·lència”, 
• Base de dades de les bones pràctiques dels signants 
• El Catàleg de PAES





1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (III.)

Quins actors estan implicats i amb quin paper? 
-- SIGNATARISSIGNATARIS
MUNICIPIS DE L’ UE

-- COORDINADORS TERRITORIALSCOORDINADORS TERRITORIALS
PROVÍNCIES 
REGIONS 

-- COORDINADORS NACIONALSCOORDINADORS NACIONALS
MINISTERIS I ORGANISMES PÚBLICS
AGENCIES NACIONALS ENERGIA

-- PROMOTORS DEL PACTEPROMOTORS DEL PACTE
ASSOCIACIONS ENS LOCALS I REGIONALS

-- ALTRES/ PARTNER ASOCIADOSALTRES/ PARTNER ASOCIADOS
ASSOCIACIONS MEDI AMBIENT INTERNACIONALS
EU ESCOS

-- UNIUNIÓÓ EUROPEAEUROPEA
COMISSIÓ EUROPEA DG – ENER 
COMO - Covenant of Mayors Office 
CCI – Centre Comú d’investigació de la Commissió Europea
Parlament Europeu 
Comitè de les Regions
PROGRAMES DE L’UE (Temàtics i de cooperació territorial)
BEI - Banc Europeu d’Inversions

STAKEHOLDERS : STAKEHOLDERS : 

CIUTADANS

ASSOCIACIONS SOCIETAT CIVIL (ONG)

ASSOCIACIONS DE SECTOR 

EMPRESES (GRANS I PIMES)

ESCOs

SECTOR BANCARI 

UNIVERSITATS I CENTRES D’INVESTIGACIÓ





1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (IV.)

Definició de Governança multinivell: 

Comitè de les regions - Libre Blanc 2009

La Governança multinivell es  “l’acció coordinada de l’ Unió, dels Estats membres i dels ens 
locals i regionals, basada en l’associació i destinada a aplicar les polítiques de l’Unió
Europea que indueix la responsabilitat compartida dels diferents nivells de poder en 
qüestió i es basa en totes les fonts de legitimitat democràtica i en la representativitat dels 
diferents agents implicats. 



1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (V.)

Definició de Cohesió Territorial (concepte):

Comissió Europea - Libre Vert 2008 
(post Estratègia Territorial EU, Agenda Territorial EU)

La Cohesió Territorial “consisteix en garantir un harmoniós desenvolupament de tots els diversos territoris de l’ UE
i aconseguir que els seus habitants puguin aprofitar al màxim les seves característiques inherents. És un mitjà per
transformar la diversitat en un actiu que contribueixi al desenvolupament sostenible de l’ UE en el seu conjunt.”

Es un principi per les actuacions públiques adreçades al desenvolupament territorial que incorpora element de: 
solidaritat/equitat, sostenibilitat, articulació/ interconnexió entre els territoris, coordinació de les polítiques 
europees, cooperació.

L'enfortiment de les estratègies engegades a escala comunitària, nacional, regional i local hauria de permetre: 
augmentar les economies d'aglomeració i reduir els desavantatges de tots els tipus de territori, amb la fi de 
fomentar el desenvolupament harmoniós de tots ells; millorar les connexions entre els territoris per garantir
l'accés als serveis d'interès econòmic general , sobretot en matèria de sanitat, educació, transport, energia, 
tecnologies de la informació i comunicacions; afavorir la cooperació entre els territoris amb la finalitat de
gestionar els problemes medi ambientals i estructurals d'acord amb el nivell territorial més adequat, i crear 
sinergies de creixement i innovació. 

Els principals instruments per promoure la Cohesió Territorial en l’ UE són la “Política de Cohesió” i l'acció
coordinada d'UE-Estats-Regions-Governs Locals interactuant amb altres stakeholders. La “política de cohesió”
hauria d'ajudar a explotar millor el potencial de certes regions, amb desavantatges des del punt de vista geogràfic i 
baixa densitat poblacional. 



1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (VI.)

Definicions de Cohesió Territorial (concepte):

El principi de Cohesió Territorial i la subsidiarietat - Tractat de Lisboa 2007 

El Tractat consolida la cohesió econòmica, social i territorial en l’Unió: per primera vegada s'inclou
entre els objectius de l’UE el principi de cohesió territorial. 

El Tractat de Lisboa reforça el paper de les regions; la nova definició del principi de subsidiarietat 
(l’UE només actua quan els resultats puguin millorar els que aconseguirien els Estats 
membres) al·ludeix als nivells local i regional.

La iniciativa del Pacte d’Alcaldes se situa en plena coherència amb aquest context i 
definicions, actuen sota el prisma de la Governança multinivell, per assolir objectius de
sostenibilitat ambiental, i contribuint a fomentar la Cohesió Territorial d'Europa. 



1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (VII.)

Suport multifacètic als signants

Les municipalitats que mostren una voluntat política de signar el Pacte, no sempre disposen dels recursos
tècnics i econòmics necessaris per complir els seus compromisos. Per això, s'ha creat una categoria 
especial en el Pacte per les administracions i xarxes públiques que poden ajudar als signants a aconseguir 
les seves ambicioses fites.

Els Coordinadors i promotors del Pacte

La Comissió Europea defineix als “Coordinadors del Pacte” com a administracions públiques que ofereixen 
orientació estratègica i suport tècnic i financer a les municipalitats que han signat el Pacte d’Alcaldes però
no tenen les capacitats i/o recursos necessaris per satisfer els requisits. La Comissió distingeix entre els 
Coordinadors Territorials, que són autoritats regionals descentralitzades, com províncies, regions i 
agrupacions públiques de municipalitats, i els Coordinadors Nacionals, que són organismes públics 
nacionals, com les agències nacionals d'energia i ministeris d'energia.

La Comissió Europea defineix a més a les xarxes i associacions d'autoritats locals a nivell regional, 
nacional i europeu com a “Promotors del Pacte” que aprofiten les seves activitats en l’àmbit de la 
comunicació, xarxes de contactes i grups d'interès per a promoure la iniciativa del Pacte d’Alcaldes i 
recolzar els compromisos dels signants. A més, assumeixen el compromís de maximitzar l'efecte de la 
iniciativa mitjançant activitats de promoció, intermediació entre els membres i les plataformes d'intercanvi 
d'experiències.



1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (VIII.)

L’ Oficina del Pacte d’Alcaldes (COMO), establerta i finançada per la Comissió Europea, s'encarrega de la
coordinació i gestió diària de la iniciativa. Ofereix suport administratiu i orientació tècnica als
signants i facilita la creació de xarxes entre les parts interessades, garantint la promoció de les seves
activitats. Està administrada per un consorci de xarxes europees que representen a les autoritats
locals i regionals, dirigit per Energy-Cities i compost per CEMR, Climate Alliance, Eurocities i
Fedarene.

El Centre Comú de Investigació (CCI) és l'organisme tècnic i científic de la Comissió Europea.
S'encarrega de proporcionar el suport tècnic i científic necessari a la iniciativa. Treballa en estreta
col·laboració amb el COM amb la finalitat d'oferir directrius i models tècnics clars als signants i
contribuir al compliment dels compromisos del Pacte dels Alcaldes, a més de fer un seguiment de
l'execució i els resultats. La web del CCI és: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Recolzament de les Institucions de la UE
A més de la Comissió Europea (DG ENER), el Pacte rep un recolzament total d'institucions com el
Comitè de les Regions, que va recolzar la iniciativa des dels seus començaments; el Parlament Europeu, 
on es van celebrar les dues primeres cerimònies de signatura; i el Banc Europeu d'Inversions, que ajuda a
Les autoritats locals a alliberar el seu potencial d'inversió.

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/


MUNICIPIS SIGNATARIS



PLANS D’ACCIÓ (PAES) ELABORATS



AGENCIES PER L’ENERGIA



ELS COORDINADORS I ELS PROMOTORS DEL PACTE



GOVERNANÇA MULTINIVELL



1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (IX.)

Per què adherir-se al pacte i per què colaborar amb les entitats que adhieren al pacte? 

Pot haver-hi diferents raons en funció de la entitat i rao social del actor.

Signataris, coordinadors i sostenidors del pacte: Municipi - Provincia - Regions - Agencies per 
l’Energia - Associacions de governs locals - altres...

Stakeholders: empreses (grans i pimes), ongs, asociacions de sector, banques, caixas 
d’estalvis, consultorias, agencias de desenvolupament local, consorcis...



1. El pacte d’Alcaldes : governança multinivell i cohesió territorial per a la
sostenibilitat del mediambient  (X.)

Raons possibles per adherir al pacte (municipis-coordinadors i promotors): 

- Per augmentar la sostenibilitat i la cohesió del territori i com acte de 
responsabilitat cap als objectius de la UE

- Per contribuir al desenvolupament soci-econòmic del territori (impulsar el sector 
de les renovables, de l'eficiència energètica, el transport sostenible i tots els 
sectors relacionats). 

- Per obtenir suport tècnic/financer de la UE, d'altres entitats públiques i 
reconeixement de la Comissió Europea en el desenvolupament de les accions
per a la sostenibilitat.

- Per causar un impacte favorable en l'opinió pública 
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sostenibilitat del mediambient  (XI.)

Possibles problemàticas a la hora d’adherirse al pacte: 

- Manca de fons i de recursos humans

- Excesiu endeudament del municipi 

- Falta de visió europea del agent local

- Falta d’informació

- Altres....



2. El rol dels Coordinadors territorials i dels promotors del Pacte (I.)

Que es el Arc Llatí? 

Una xarxa de governs locales intermitjos de Italia, França, Espanya que cooperen a nivell polìtic i 
técnic per fer sentir la veu del territori a Europa, aumentar el seu nivell de cohesió socio-económica 
i territorial, i per obrir espais de cooperació amb els actors locales de tot la conca de la 
mediterrania. 

Quins son les princips bàsics del treball en xarxa?

La governançe multinivell, l’enfocament bottom-up, la sostenibilitat, el diàleg i el intercanvi de bones 
pràctiques...

- la vision i la missió de l’Arc Llatí per al 2015: un mediterrani structurat e innovador (Nou pla 
estratègic PSAL 2015)



2. El rol dels Coordinadors territorials i dels promotors del Pacte (II.)

ITER DE ADHESIÓ ARC LLATÍ

- Contactes de la Associació AL amb el Covenant of Mayors Office - COMO: octubre 2009

- Aprovació pel Consell d’Administració de l’adhesió de l’AL al pacte com estructura de 
suport: març de 2010 

- Signatura del Pacte: març 2010 

- La xarxa es compromet a: 

• Difondre i promoure el pacte al seu territori.
• Proporcionar suport als seus socis en les activitats d'assistència als municipis
• Coordinar-se amb el  COMO en el desenvolupament de les seves accions



2. El rol dels Coordinadors territorials i dels promotors del Pacte (III.)

SITUACIÓ DELS GOVERNS LOCALS DE L’ARC LLATI ADHERITS AL PACTE –
Alguns dades estatistiques (dades de finals de 2011)

24 socis adherents al Pacte: 15 Provincies Italianes, 7 Diputacions i Consells Insulars, 2 
Dipartiments Francesos. 

Mès de 500 municipis adherents del territori de 23 socis de l’Arc Llatí: 

• Representen aproximadament el 18% del nombre total dels municipis del pacte. 

• Representen aprox. el 7% del nombre de municipis de l’Arc Llatí. 

Els més de 2.300 municipis adherents al pacte de Italia, França i Espanya: 

• Representen aprox. el 75 % del total dels signataris del pacte.

• Representen el 4,3 % dels  municipis totals d’Espanya, França e Italia. 

Els més de 3.000 municipis signataris del pacte representen avui aprox el 3% dels 
municipis totals de l’UE-27. 



2. El rol dels Coordinadors territorials i dels promotors del Pacte (IV.)

PROMOCIO ADHESIÓ AL PACTE DELS ENS ASSOCIATS I DELS SEUS MUNICIPIS

- Del 2010 al 2012 a través de les activitats del Secretariat Permanent de l'Arc LLatí, en 
col.laboració amb l' Unione Province d'Italia i alguns socis actius en l'àmbit. 

- Mitjançant l'organització de seminaris ad hoc en el territori i en l'àmbit dels esdeveniments 
associatius de la mateixa xarxa (Comissions Temàtiques, Consells d'Administració i Assemblees 
Generals). 

- A través d'activitats de connexió amb el COMO i amb el Responsable del Pacte d'Alcaldes a la 
DG ENER, Pedro Ballesteros. 



2. El rol dels Coordinadors territorials i dels promotors del Pacte (V.)
ACTIVITATS DE REFLEXIÓ, INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES I LOBBYING 
POLÍTIC DEL AL Y EL SEUS MEMBRES: LES DECLARACIONS DE PALMÀRIA

- Seminari Internacional de Banyuls sur Mer (Perpignan): l’adaptació del territori mediterrani als canvis 
climàtics – abril 2010

- Primera conferència internacional sobre el medi ambient de Palmària i signatura de la “Declaració de 
Palmària” sobre la difusió del Pacte d’Alcades en el territori de l’Arc Llatí i sobre la extensió del Pacte a 
tota la Mediterrània – setembre 2010

- Seminari de Caserta: Primer intercanvi de bones pràctiques entre estructures de suport al Pacte 
d’Alcaldes de l’Arc Llatí– febrer 2011

- Segona conferència internacional sobre el medi ambient de Palmària i aprovació de la Declaració
sobre l’extensió d’aquest instrument a les polítiques de la gestió de recursos hídrics i gestió de desfets –
setembre 2011

- Participació a la consulta del Comitè de les Regions sobre la sostenibilitat ambiental i sobre energies 
renovables: Estratègia EU 2020 (Arc Llati), Informe de Comissió ENV (Provincia di Torino), Grup 
d’eficiència recursos de la Xarxa de Seguiment de la Subsidiarietat (Arc Llati, Comissió Cohesió
Territorial) etc...

- Inclusió genèrica dels objectius del Pacte a l’intern de les orientacions estratègiques de l’Arc Llatí, 
anomenats en el Pla Estratègic 2015 : un mediterrani estructura i innovador.  



ACTIVITAT DE REFLEXIÓ, INTERCANVI DE BONES PRÁCTIQUES I DE LOBBYING



2. El rol dels Coordinadors territorials i dels promotors del Pacte (VI.)
COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I NETWORKING AMB ALTRES ACTORS: 

-Notícies publicades a la web de l’Arc Llatí sobre el PA (activitats de l’Arc LLatí i dels seus socis) : 16 
notícies publicades en 4 idiomes (italià, castellà, francès i català) difoses a més de 700 contactes de 
entitats locals europees i mediterrànies i socis externs de la xarxa. 

- 2 pubblicacions finals dels seminaris. 

- 1 Butlletí informatiu imprès i on-line dirigit específicament als municipis del territori de l’Arc Llatí

- Difusió del material oficial del Pacte d’Alcaldes (a través web i durant seminaris organitzats per l’Arc 
Llatí). 

- Informació específica pels socis i els seus municipis sobre les activitats i oportunitats del Pacte 
d’Alcaldes i sobre iniciatives en aquest àmbit d’altres stakeholders. 

- Posada en contacte dels socis de l’Arc Llatí amb altres entitats i stakeholders que treballen en l’àmbit 
del pacte d’alcaldes

Alguns exemples: 
PNEC – Estructura de Polònia de suport al Pacte d’Alcaldes, xarxa de ciutats de Polònia. 
Klimatkommunerna – Estructura de Suècia de suport al Pacte d’Alcaldes, xarxa de ciutats pel clima
Consorzio CEV – Xarxa de províncies i municipalitats
ANEA – Agència Napolitana d’ Energia Ambient
RENAEL – xarxa nacional d’agències locals per l’energia
KINSOLAR – Empresa en l’àmbit de les energies renovables i energia solar 
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INICIATIVES DE PROJECTES I CAPITALITZACIÓ D’EXPERIÈNCIES: 

- Adhesió de la presidència de l’Arc Llatí, Conseil Géneral de l’Aude al projecte 
“HERITENERGY” de la provincia di Matera sobre la implementació del Pacte d’Alcaldes 
en ciutats europees amb sits patrimoni Unesco.

- Treball de scouting i d’estudi per la presentació de projectes a convocatòries europees 
(EIE, Life +, etc...) sobre el tema del pacte d’Alcaldes i sobre sostenibilitat ambiental, en 
col.laboració amb els socis de l’Arc Llatí i amb el soci europeu S-COM, expert en 
comunicació sostenible (Treball conjunt: Oficina de Projectes de l’Arc Llatí-Comissions 
Temàtiques-Secretariat Permanent-Socis externs). 

- Capitalització de les bones pràctiques del territori de l’Arc Llatí en l’àmbit del Pacte 
d’Alcaldes. 
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UN EXEMPLE D’INICIATIVES DESTACADES DELS COORDINADORS DEL PACTE AL 
ARC LLATÏ: L'experiència de la Provincia della Spezia

- 2009: Signatura del Pacte com a estructura de suport, avui “coordinadora del pacte”

- 2009-2010: 30 municipis de la Provincia della Spezia signan paralelament el accord, total 
aprox 221.595 habitants. 

- 2012 (gener): la Província signa un acord de partenariat amb les associacions de 
categoria i les ordres professionals de la Província. 

El acord te l’objectiu de crear una sinergia de col·laboració per promoure accions dirigides 
al desenvolupament d'estratègies, informació de bones pràctiques i/o instruments de
treball entre els signataris i la institució de la província. 
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1. Auditoria energètica dels 250 edificis públics de la província de la Spezia i 
realització d’una plataforma informàtica “audit gis”

L’inventari energètic dels edificis s’ha realitzat amb el mètode de l’auditoria energètica 
(auditoria lleugera i auditoria de detall). Desprès es farà la difusió de resultats amb la 
ciutadania i les escoles, involucrant també als ciutadans en l’adopció de bones 
pràctiques de estalvi energètic.

2. Suport als 30 municipis de la província per la redacció dels PAES

Per orientar els municipis en la preparació del propri PAES (Pla d’Acció de l’Energia 
Sostenible) per la consecució d’objectius del Pacte d’Alcaldes, la Provincia dut a terme 
un intens treball d’informació proveint una contribució molt vàlida a les administracions 
municipals, delineant les mesures i les politíques que es desenvoluparan  per dur a 
terme els objectius fixats pels municipis.



2. El rol dels Coordinadors territorials i dels promotors del Pacte (X.)

3. Augment de l’eficiència de la il-luminació pública: coordinament de les accions
dels municipis destinades a rescatar les xarxes d’il-luminació pública

S’ha dut a terme un procés d’acompanyament als municipis del territori en els
procediments necessaris per rescatar les xarxes d'il·luminació publica, acompanyant-les
en les fases d’inventari i auditoria energètica gràcies a la col·laboració amb ENEA i amb el
projecte Lumière.

Les dades obtingudes dels PAES, derivades de l’auditoria energètica dels edificis públics i
de la il-luminació pública s’han inserit en el software “EcoGIS”, amb el propòsit de crear un
cadastre on-line de les informacions recollides, per fer-les accessibles al públic a través
d’un sistema georeferenciat (GIS, Geographical Information
System), aixi com a través de mapes interactius.
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ALTRES EXPERIÈNCIES DE SOCIS (Diputació de Barcelona,
Diputació de Sevilla, Diputación de Granada, Diputación de Girona, Provincia de 
Salerno, Provincia de Turín, altres socis...):

- Acords públics - privats per a finançar les intervencions per al estalvi energètic

- Projectes europeus per a potenciar el rol de les estructures de soport del pacte-coordinadors 
territorials i la preparació/implementació dels paes (EIE – Interreg ecc.../ BEI - ELENA)

- Projectes presentats a convocatories nacionals i regionals

- Experiències d’uniformització metodologies PAES

- Creació de consorcis “ad hoc” per el suport al pacte

- Activitats de sensibilització de la població i org. Societat civil

- Organizatció i participació en fires i esdeveniments per a promocionar la eficiència energètica al 
territoris

- Altres...



GRÀCIES PER L’ATENCIÓ!!

Davide Strangis
Secretariat Permanent Arc Llatí

oce.arcllati@diba.cat
strangisxd@diba.cat
www.arcolatino.org
Tel +34 934049369

Web del pacte d’alcaldes :

http://www.arcolatino.org/

